
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про результати аудиту l 
комунального підприємства "Броваритеплоенергомережа" 
та розгляду «Оптимізованої схеми централізованого 

теплопостачання міста Бровари» . 

Заслухавши інформацію директора енергосервісної фірми «Оптименерго» 
Тарновського М.В. про результати аудиту комунального підприємства «Брова
ритеплоенергомережа» та розглянувши «Оптимізовану схему централізованого 

теплопостачання міста Бровари», керуючись ст. 25 Закону України "Про місце
ве самоврядування в Україні", Броварська міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Інформацію директора енергосервісної фірми «Оптименерга» 
Тарновського М.В. про результати аудиту комунального підприємства <<Брова
ритеплоенергомережа» та розгляд «Оптимізованої схеми централізованого 
теплопостачання міста -Бровари» прийняти до відома (додаєть~я). 

2. Директору кп --<<Броваритеплоенергомережа» Коршак О.В. замовити у 
енергосервісної фірми-«Оптименерго» (директор Тарновський М.В.) проведен
ня аудиту правильності нарахування тарифів на теплову енергію, а також про
ведення перевірки фінансового-господарської діяльності кп <<Броваритеплоене
ргомережа» за 2007 рік. 

З.Директору кп <(Броваритеплоенергомережа» Коршак О.В. ВКJПQчити про
позиції енергосервісної фірми «Оптименерга» в <dIpoгpaмy перспективного 
розвитку теплопостачання міста та впровадження енергозберігаючих технологій 
по кп <<Броваритеплоенергомережа» на 2008 рік. -

4. Головним розпорядникам бюджетних коштів вКJIЮЧИТИ окремим рядком 
виділення коштів на виконання заходів, передбачених по результа~ аудиту. 

5. Контроль за виконанням цього ішення покласти на заступника міського 

голови Голубовського г.п. ~ ,: р а ііі 
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ІНФОРМАЦІЯ 
Про РС]УJlьтат .. аУДllта KOl\lYllaJlIalloro підПРllЄl\lства ссБроваРllТеПJlоепергомереж8») та 

]аТВСРДЖСIІІIН ОПТІІІ\ІЇ]ОВПІІОЇ СХС:\111 ЦСllтрanізоваllОГО ТСПJlопостачаНllВ І\ііста 
БроваРl1 

I.ВСТУП 

у зв'язку 3 інтенсивним розвитком міста й різким підвищенням цін на всі види 
енергоресурсів міськоlO радОIO було ухвалене рішення про проведення робіт з 
енергоаудиту існуючої СlІстеми теплопостачання, що знаходиться на балансі кп 
"Броваритеплоенер.'омережа". і розробці генеральної схеми перспективного розвитку 
системи теплопостачання м. БроваРІІ. Дані роботи були доручені сертифікованій компанії 
ПЕФ "ОптимЕнср .. о" (свідоцтво НА ЕР на право проведення енергоаудитів Н!!2 від 
26.12.2006 р.). 

Мета роБОТІІ: 

• Оптимізація витрат на паливно-енергетичні ресурси існуючою системою 
теплопостачання, 

• Розробка схеми перспективного розвитку системи теплопостачання міста, що 
забезпечус максимальну надійність і високу якість послуги теплопостачання при 
найменших витратах енергоресурсів. 

1. ПРИНЦИПОВІ ВИСНОВКИ 
ІСТОРИЧllО в місті Бровари склалася централізована система теплопостачання, у якій 

основне теплове навантаження несуть З котельні: 

• вул, Кірова 96/1. 
• бул. Незалежності. 26/1. 
• вул. Красовського, 16/1, 
СистемаТlІчне протягом 15 років недофінансування комунальних підприємств 

теплопостачання з боку власників (держава й місцеві ради) і споживачів послуг привело 
до зниження якості теплопостачання й дискредитації ідеї централізованого 
теплопо'стачання, Тарифи на kомунальні послуги й самі комунальні підприємства стапи 
заручником у боротьбі політичних сил за владу. ПЛатоспроможні споживачі не б8ЖIUОТЬ 
чекати поліпшення послуги в майбутньому, платити за незаможного сусіда й у масовому 
порядку оснащуються сучасними імпортними "буржуйками" для забезпечення 
високоякісного теплопостачання в окремо взятій квартирі. У результаті страждають 
внутрішні системи опалення багатоквартирних будинків, у яких порYJПYIОТЬСЯ гідравлічні 
й теплові режими роботи, виникає підвищена вибухонебезпечність у будинку через 
нерозраховане навантаження на внутрішньобудинкові мережі газопостачання. Практично 
не одна, а дві внутрішньобудинкові системи стають малокерованими й непередбаченими, 
здатними привести до трагедіі не в окремо взитій квартирі, а у всьому будинку. 

В усьому цивілізованому світі, де штучно не ділять споживачів на категорії по 
тарифах ІІа одиницlO енергії, а встанОВЛІОIОТЬ тарифи по фактичній вартості послуги 
енергопостачання, доведено, що наіібільш ефеКТИВНОIО систеМОIО теплопостачання є саме 
централізована система. Однак для того, щоб централізована система відповідала високим 
стандартам як з еl(ономічної, так і з енергетичної точок зору, їй повинні бути властиві 

наступні фшстори: ~ 
.' наявність комбінованого циклу генераціі тепловоі й електричної енергії, або 

можливість приймаТlf для наступної реалізації вторинні теплові ресурси 
промислових підприємств; , , 

• наявність теплових мереж з МІНІМальними тепловими втратами, до яких 
належать попередньо ізольовані пінополіуретаном трубопроводи; 

• наявність у споживачів індивідуальних теплових пунктів (ІТП) з автомаТИЧНllМ 
регулlOВанням теплового навантаження на опалення й гаряче водопостачання. 



IJри віДСУГllості ЦІІХ факторів у нинішніх систем централізованого 
теплопостачання еризик прийняля власниками підприємства технічно простого, але з 

енергетичної точки зору безграмотного рішення про тотальну децентралізацію системи 
теплопостачання міста. 

ПЕФ "ОПТlfмЕllерго" у звіті з енергоаудиту КП "Броваритеплоенергомережа" 
розробила заходи ЩОДО піДВllщення енергоефективності (ЗПЕ) для досягненНJI існуючої 
системи цеНТРWJі'юваного теплопостачання до конкурентноздатного стану в порівнянні з 
індивідуwJыlмIІ сш:тсмаМIІ. 

ГенерWJМIОЮ схемою РОЗВІІТКУ передбачається розвиток системи теплопостачання 
до рівня, ЩО персвершус по всіх параметрах найбільш досконалу систему індивідуального 
опалення. ІІа базі комбіllоваllОГО ЦІІКЛУ генерації електричної енергії на тепловому 
споживанні, що ІІа 30-35% ефективніше будь-якої індивідуальної системи 
теплопостачання. 

Споживачам теплової енергії варто зосереджувати свої зусилля не на вимаганні 
зниження таРllфів ІІа комунальні послуги від владних структур і політичних сил, чого при 
зростаЮЧIІХ цінах Шl паливо виконати неможливо, а на впровадженні у своїх квартирах 
заходів.. спрямоваШIХ на зниження енергоспоживанНJI й справедливого розподілу 
отриманих послуг теплопостачання й гарячого водопостачання. Досвід колишніх 
соціалістичних країн, таКIJХ як Польща, свідчить, що споживачі можуть знизити 
споживання енергопослуги до 50%. 

На всіх рівнях і галузях державної влади варто підНJIТИ питання про припинеННJI 
перехресного субсидування в енергетичній сфері, що виникає при різниці тарифів на той 
самий ВІІД енергопослуг для різних категорій споживачів. "Простота гірше злодійства" - це 
прислів'я повністю відбивае стан справ з формуванНJIМ тарифів на енергопоcnyrи. ІСН)'lочі 
тарифи, що розділяють споживачів на групи не по видах енергопоcnyr, а по їхній 
нале)кності до видів власності, перешкоджають прийнятrю правильних управлінських 

рішень і прямуванню фінансових потоків на реалізацію енергоефективних проектів. 

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ 
Для вдосконалювання існуючої системи централізованого теплопостачанНJI 

рекомендуеться впровадити ЗПЕ, наведені в таблиці 1. 
Витрати на реалізацію програми енергозбереженНJI в сумі 201367 ТlIСе rpH. 

дозволя,.ь ЗШІЗИТИ щорічні поточні платежі на енергоносії на 17117,8 ТІІС. грн. Середній 
строк простої окупності при реалізації комплексу запропонованих ЗПЕ складе 11,8 року. 

Кумулятивна складова економічного ефекту від комплексній реалізації програми 
на Підприємстві показана на графіку, наведеному на мал. 1. 
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МtIЛ.1. ВПlllРВІІIН ,; єконол,ів nРUКОЛllurєкснол,у IІnРОІІвдЖЄІІН; ЗПЕ 112008-2017 р. 

Даний приклад впроваджеННJI Програми на Підприємстві розроблений на основі 
експертної оцівхи оптимального, з технічної точки зору, поридху реалізації пропонованих 
до впроввджеввя ЗПЕ, не враховуючи ЗПЕ Н93, впроваджеввя вого завершено, а тахож 
ЗПЕ Н!!6, осхільхи даний захід варто розглвдати JП( технічний проект модернізації 
теплових мереж, що несе й енергоефехтивву складову. 

у ході вихонанНJI робіт з розробхи схеми перспехтивного розвитху системи 
теплопостач8ННJI м. Бровари РОЗГЛВДВJIОСJl два варіанти: 

ВАРІАНТ .Nb1. Часткова децевтрвnїзaцiJI системи теплопостаЧВННJI з встановлеВВJIМ 
автономних міні-котелень у споживачів перспехтиввих районів. 

Вартість - 524540,92 тис. грн. 
ВAP1AllТ J(bJ. ЦевтралізaцiJI й помірна централізація системи теплопостач8НВJI з 

попутним вироблеllНJlМ електричної енергії. 
Вартість - 562443,36 тис. грн. 
Результати проведеного техніко-економічного порівНJIВВЯ варіантів розвитху 

системи теплопостаЧ8ННJI свідчать, що хапітальні витрати по двох пропонованих варіантах 
практично рівні, з розбіжністю в 7,2%. Дані про вартісні харахтеристихи варіантів 
наведені в таблиці 2. 

При перспективному будівництві HOB~ житлових райо~ міста варто розвивати 
теплові мережі відповідно до запропонованОI схеми попередньо ІЗольованими трубами із 
системою оперативного діагвостичного контролю (ОДК) щільності трубопроводів 
відповідно до варіанта Н!!2. 

Основні джерела теплопостачВНВJI, передбачені варіантом Н!!2, у перспективі варто 
переводити на комбінований ЦИICJI генерації теплової й електричної енергії. Розвиток 
джерел варто розглядати JD( окремий інв~стиціЙНИЙ бізн~спроект на ковхурсній основі. 
При розвинених теплОВИХ мережах .наидетьсв ЧИМВJIО бlЗнесстрyкryp, що бажають 
інвестувати в когенераційні енерreтичнl установхи. 



ТаБЛJ.щиl 

СПИСОК ЗАХОдІВ ЩОДО ПІДВИШЕННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ 

Економія енергоресурсів Річна Витрати на 
Проста 

Просп Назва проекту 
Природний Електрична 

Вода 
економія впрова-

окупність 
Н! газ енергія витрат дження 

тис. MJ тис. кВтч TIiC.M
J 

тис. ГQH. тис. грн. рік 

. 1 ВпровадженВJI енергетичного менеджменту й АСКОЕ 2293,4 260,32 11,27 1783,5 4319 2,4 

2 
Реконструкція котелень із заміноlO котлів НИИСТУ -5, 338 О 1732 4140 2,4 
"УНИВЕРСАЛ" і КГБ-І00 

3 Автомаmзаціи керування процесом rоріння на котлах 282 324,7 319,6 1300 4,0 

4 Модернізаціи теІШових вводів споживачів 9532 1562 7502,7 41270 5,5 

S НaлaroджеШUI гідравлічного режиму теплових мереж 1000 700,8 975 950 1,0 

б 
Заміна існуючих трубопроводів теJШОВИХ мереж 

5730 О 4180 148418 35,5 попередньо ізольованими трубами (ППУ) 

7 
Оптимізаціи режимів роботи насосного встаткуванвя 

О 1125,7 394 410 1,0 котелень 

8 
Заміна подових П8JIliНИКЇв на котлах КВГ -7,56 котельні 

70 О 51 150 3,0 по вул. Шевченко, 21 

9 Зміна схеми циркушщіі котлів Дl(ВР 20,5 85 45 70 1,6 

10 Автоматизація процесу спamoвання палива на котлі 
150 72,3 135 340 2,5 ПТВМ-50 N! 1 котельні по бул. Незалежності. 26 

РА30М: 19415,9 4130,82 11,27 17117,8 201367 11,8 



ТеМ0, 

внесене з 

паливом, 

380705,2 Гкал, 
Витрата 
паливІ, 

45868,1 тис. нм] 
В грошовому 

еквіваленті, 
33472,7 тис. грн. 

100% 

BтpaТlI теrшовоі 
енерпl на котлах, 

25735,01 Гквn. 
6.8% 

ЗПВN!2 
ЗПВN!!З 
ЗПЕN!8 
ЗПЕN!9 
ЗПЕN!10 

ЕКОIlОАІін melVloвof 
еllергіТ: 

7 J 41, J j Г,.ал 

ВтраТIІ темовоі 
енергіі внаспідок 

відсутності 
Haпaдкll 

гідравnічноro 
реЖIIМУ, 

8300 Гкan, 
2,2% 

ЗПЕNeS 

ЕкОIlОАІіІІ 
тепловоТ еllерг,Т: 

8JООГ,.ал 

ВтраТ11 теrшовоі 
енерпlв 
зовнішніх 

'еМОВIIХ мере: 

45024,57 Гкan, 
11,8% 

ВтраТIІ темової 
енерпlв 
зовнішніх 

мережах ГВП, 

8353,84 Гкan, 
2,2% 

відсутності 
нападКIІ 

темового 

реЖIІМУ, 

73322,95 Гкап, 
19,3% 

ЗПЕN..а4 

E"OIlfJ."iR mеnлоtJоf еllергіТ: 
73322.95 Г,.ал 

ЗПЕN!!6 
Е,.ОIlОАІін mеnлоtJоf ellepгlї: 

40920,4 Гкал 

Разом: 
114243.35 Гкan 

ВтраТIІ темової 
енергії в наслідок 

відсутності 
регулюваННJI 

теМОСПОЖlІваННJI 

абонентам 11, 

43993,8 Гкan, 
11,6% 

енергії Вflаслідок 

НIІЗIoКОГО термоопор. 

споруд СПОЖlІва'lів, 
17597,5 rI\"IIJI, 

4,6% 

Енерroефеl\їllвні інвеСТllціПні npoel\їll 

Е,.ОllО.\lія теплово, еllергі,: 
6/59/.З Г,.а." 

БалаllС РОЗllоділу іСІІУІОЧl1Х втрат теllЛОtlоl еllерzіlза 2007 рік 

Раціонвльне 
використання 

тепла ПВЛIІВа, 

158377,53 ГКВЛ, 
Витрата 

палива, 

20589,08 тис. Hri 
В ГРОШОВОМУ 
еквіваленті, 

І 5025,09 тис. грн. 

41,6% 



ТеМ0, 

внесене з 

паливом, 

179637,79 Гквл, 
Витрата 

палив&, 

21643,11 тис. нм] 
В грошовому 

еквіваленті, 
15794,3 тис. грн. 

100% 

Втрати тепловоі 

енергіі на котлах, 
8802,25 Гквл, 

4,9% 

енергії в теплових 
мережах, 

12458,01 Гкал, 
6.94% 

ЛеРСIІІ!Н"''''ІІ'''; 6алаllС ро:mо(}ілу В"'раlll ",elUlOBO; ellepZI; 

Раціональне 

використання 

тепла палива, 

158377,53 Гкал, 

88,16% 



ТаБЛllWl 2 

TUI�;ko-t!КОllОJf.іЧ"t! Il0ріВІІВІІ"В варіантів розв"",,,, СIlС"'Єltflllllt!IUIОІІОСlllачаllllR 

HBIb'CIlY88J111I J вapilUlТ 2 вapiDlIТ 

ке .uжcpcnв Од. 

піп тем0ВОТ ВІІМ. Міні- KOТCJIltl1l KOТCJIЬ .. I котcnы�l КопшсрauіR"11 KOТCnlotll Котелltlll КотелLI'. 

cllcpn1 KoтcJ1ы�ii J JC3DJIСЖІ.ОСТЇ, 26 KipolJIL 96 КрасОРСЬХОГО. 16 YCTBJfo.,,-а "C3МC"At.,oc:тi. 26 Кірова. 96 KpaCOBCLКOro, 16 

1. Хара""'.'lСІlIllка 8аріанті8 

І зхквгм 4хДКВР-4! J з 3хКВГМ 30- 4хДКВР-4/lЗ 
1. КЇJIьхїcn. і Т1Ш ya'D1tODAClt1Ot котлів - 21CnТВМ-50 

зо.}5О 
- 2хПТВМ-50 }50 3xAKBP-'ОIJ3 ЗхДКВР-'О/lЗ 

2. 
КiJlькїcn. і Т1IП котлів. DlSlCДClПIХ 3 - - - - - - - 2хДКВР-4IJЗ 
cxcмyaтaut1 

ЗІ IxRenda 
КОТ. 

nТВМ-50 І 
3. К"шьхіm. і ТlШ уcmнo8JUOвашІХ хотпіа - - установка nтвм-so 2ІСКВГМ-10 І 

тах 
5ІСКВГМ-ІО 

КВГМ-'О 

Вlut 8IПСОРIIСТОD)'8IUIОro ПВJШва ПРИРОАНИЙ газ 

2. В,аід"і дані 

4. П~tіС'По Гкanlroд 227,4 100 90 29,4 69,IS І50 ,40 44.4 

5. Розрах),tlХОве теnnове НUIUП1ІЖClIIII Гкanlroд 227,4 76,S 1 66,601 18,144 67,34 162,972 119,764 38,401 

зо Кт,іJJUf.lJЬJlі 8КАадЄ"'IJJ 

6. 
Kaniтano8lCJllUlCНJII D бупівшщтDO 

ТlIС. rpll. 290713 - 219800 6000 SOOO джсpc:n теnnовоі cl.cpn1 - - 2000 

7. 
Kвni1'anoBкnlUtClIIl1 В буді811"ЦТ80 

ТJlС. rpl'. 36728 MaгicтpanbllllX тennOBl1X .'CfJC* - - 62886 26526 8027 

8. 
3.,.lilll1 іCltytочtlх 30811ЇWltЇX ТСnnОВІIХ 

Тllс. грll. '48417,92 мсреж - "0066,36-

9. Moneplli31111Ї1 тennOBl1X вводів ТlIС·I1Ш• 85410 CnOЖSI"'1ів 85410 

8. ВС60ГО: ТlIС. rpll. 524540,92 562443.36--
- - -



Потреби 

оnолеННRто 

rsn'Гнол 
558836.70 

11 Потреби опапенНІІ та ГВП, Гнал 

Поmре6иоnолеННR 

та ГВП, Г"ал 

.е, • !. : ..• ,. .. ,О • 

:',:; ,~' ': :'.~;'.ОЖн8ання о':"" 
.-. '... " .. ' ~ ... ' ... , ", ,~.:.. :. . 
:: '.:·~.', .. пPHp'OAНoгв' газу:: : ' 
" ••• ' • .: ... f ..... _ ........ ?;. . ',. '. • .'. 

~:.о,'':',:,'',:''t782З~,''';,'-'':'UМ· З, -, -; ': .. , 
.. , .. , .. '1;'.' .~I ,.~·.'_r'v •. Г.І, ~.... .. 
·.,.· .. .}··"4;.~.1'.ti .,. : .. ~: ~ 't:,:4C: \. ... ;:,:,.--~ ... .;.... .:~';.':, .• ::. 
\.'.;t..,,~ •• ! .. ~ •• ~;\ ...• \;':" ... :'s..1 ....... :r .. ~ .е; ,'_0'-•• ·" ':' 

... '., .... ';\ 'v ...... !I ..... ~~!.. ..... !:.··.:.s • •••• с .... 411: • •• ·.:/~.,. 
. ~~Zj·~·~;..~~ti:r;~·~l· "'1.'''- .,~. 

~. ·~~~r",,~r.,"'-h 
~--

-е..8Iаan_''1І ІІІІІ 

Тепловтрати в 

_мережах. Гиол 

20996.04 

Тепловтрати з 

_вumоиам. Г"ал 

64.85 

С"арочеННR 

("ал 
174531.96 

а Тепловтрати в мережах, Гнan • Тепловтрати 3 витоком, Гкал 

11 Генерація електричної енерпї, мВт D Потреби опалення та ГВП, Гкan 

BllJltlHCll гH~pгii ПО Btlp;tlHmllX СХеАІ РОJВUnЖ;У CIICmf!lllll DI~IUlOnOCmtl"tlHНR пр" ріВНOJIІУ СIІОЖ"Вtlнні 
np11J10bHfJZO Ztl3J' Htlllll!lUlOBi 1I0mp~61l СIlОЖІІ'tl"і, 110 ЮlїЛ'tlllJ""НIІХ рІОВIlX 2006 рон;р 

дUPCtm1DP «Oпт_""tfRD» <О. ~ мов. ТIIJIН"8CfrlШiJ 



БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА киlвськоl ОБЛАСТІ 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"БРОВАРИТЕПЛОЕНЕРГОМЕРЕЖА" 

07400. Київська область. м. Бровари, вул. Грушевського,3в, тел.факс. (294) 4-11-01 
р/р 26002000140001 в Броварській філії Укрінбанку МФО 321808 Код ОКПО 13711949 

Ha:...-______ ~Biд ___ _ 

Про результати аудиту 

комунального підприємства 
<<Броваритеплоенергомережю) 

Секретарю 

міської ради 

Саnож«о LB. 

Шановний Irорю ВаСИJJЬОВИЧУ! 

Просимо Вас винести на розгляд сесії Броварської міської ради ПИТaннJI 
про результати аудитУ комунального підприємства «Броваритеплоенерго-

мережю>. 

3 повагою, 

В.о. директора 

CnilaxA.B. 
'І'СІІ. 6 - 61 • 89 

С.В. Сафронов 
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